
Een zeer interessant programma! 

Platform 2009/2010
Betrokkenheid bij het dorp is goed voor iedere inwoner van Schalkhaar! De avond zal beginnen met een overzicht
van alle zaken die het Platform Schalkhaar bezig houden. Wat is er in 2009 gebeurd en wat gaan we tegenkomen
in 2010? 

Masterplan Rielerenk
Wij vragen uw speciale aandacht voor het 'masterplan Rielerenk'. De inspraak voor dit plan loopt binnenkort af en
wij willen graag toelichten wat de gemeente van plan is met de Rielerenk. Hierover meer in dit bulletin.

Stemwijzer live 
Weet u al op wie u gaat stemmen bij de komende gemeenteraadsverkie-
zingen?  Platform Schalkhaar biedt u de gelegenheid om de politieke
partijen te leren kennen. Daarbij centrale vraag: Wat gaat de partij van
uw keuze doen voor Schalkhaar?
Wij geven prominente vertegenwoordigers van de politieke partijen de
gelegenheid om aan u te vertellen wat zij van plan zijn met Schalkhaar.
Wij hebben alle partijen met op dit ogenblik meer dan 1 zetel in de raad
uitgenodigd voor deze avond. Velen hebben inmiddels toegezegd te
komen!

Om de standpunten van de partijen overzichtelijk te houden, zullen we
een aantal stellingen voorleggen. De vertegenwoordigers van de partijen
krijgen allen een gelijke beperkte tijd om op deze stellingen te reageren.
Zo kunt u een beter beeld vormen van uw favoriete partij. Natuurlijk is
er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Mocht u nu al vragen of
suggesties hebben, mail deze dan naar info@platformschalkhaar.nl .

De stellingen zijn zo concreet mogelijk. Wij willen vooral horen wat men
op korte termijn (binnen 4 jaar) gaat gebeuren met Schalkhaar als het
aan de politici ligt. 

De stellingen die worden voorgelegd komen uit de hoofdonderwerpen:
-Het dorpse karakter en de borging ervan
-Leefbaarheid in Schalkhaar
-Toekomstvisie Schalkhaar

De Agenda:
19:30u: zaal open
20:00u: opening van de avond met de volgende onderwerpen:

- Presentatie activiteiten Platform Schalkhaar
- Masterplan Rielerenk
- Wat kan de Politiek voor Schalkhaar voor betekenen?: 
- “kieswijzer live” 

22:15u: sluiting van de avond

COLOFON

Dit informatiebulletin is een uitgave
van het Platform Schalkhaar

Eindredactie: Wim Kuijper

Vormgeving: Monique Meijer

Drukwerk: Drukkerij Evers

Verspreiding: vrijwilligers

Aan dit nummer werkten mee:
Yvon Louvet-Wiggers, Hans Hilhorst,
Cor-Jan van Silfhout, George Gols, 
Mark Stiekema, Jan Jeurnink, 
Wim Kuijper 

Wilt u reageren op dit
Informatiebulletin?
Neem dan contact op met:
Wim Kuijper, Oerdijk 2a,
7433 AA Schalkhaar
Telefoon: 0570-615557
e-mail: info@platformschalkhaar.nl
Kijk ook op: www.platformschalkhaar.nl

Geen bulletin ontvangen?
Bel Janny Denekamp, 0570-632276

Kopij voor het volgende nummer
Sturen naar 
info@platformschalkhaar.nl
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Wat doet Platform Schalkhaar voor het dorp?
2009 was weer een bewogen jaar voor Schalkhaar. Er zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. Hieronder kunt u
lezen wat ons zoal heeft bezig gehouden en welke keuzes we hebben gemaakt. Gesteund door onze donateurs
kunnen we doen wat goed is voor het dorp. Maar hoe meer donateurs, des te beter voor de draagkracht en de fi-
nanciering voor bijvoorbeeld dit bulletin, maar ook voor het organiseren van bijeenkomsten, de website. Maar het
Platform draait uitsluitend op vrijwilligers. Vrijwilligers die het belangrijk vinden dat Schalkhaar een karakteristiek
dorp blijft en het belangrijk vinden dat iedereen in een prettige leefomgeving woont.

Platform Schalkhaar en haar contacten 
2009 was weer een jaar vol met dynamiek en dat brengt
met zich mee dat het Platform soms op initiatief van
derden maar veelal op eigen initiatief het contact
aangaat met de Deventer politiek, woonstichting, on-
dernemers of  andere partijen. Zo zijn er gesprekken
geweest met onze burgemeester de heer Heidema maar
ook met de wethouders Hiemstra, Swart, Ahne en
Berkelder is thematisch overleg. Thema’s zoals het
proces van overleg met de gemeente, de Rielerenk, het
voormalige gemeentehuis Diepenveen in Schalkhaar,
aanleg van de nieuwbouwwijken en verkeervraagstuk-
ken. Met de woonstichting De Marken en de
Ondernemers Vereniging Schalkhaar is overleg geweest
over behoud van leefbaarheid en voorzieningen in ons
dorp. 

Goede keuze toekomst Rielerenk-Douwerkolk 
dankzij inbreng werkgroep
De werkgroep Rielerenk (onderdeel van het Platform)
Schalkhaar heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
het masterplan Rielerenk-Douwelerkolk. Burgemeester
en wethouders hebben dit plan in december vastgesteld
en daarbij de keuze gemaakt om de openheid van de
Rielerenk en de natuurwaarden van de Douwelerkolk
te versterken. De werkgroep is tevreden met deze
keuze. De inspraaktermijn voor dit masterplan loopt
nog tot 3 maart a.s.

Bestemmingsplan 
De Wijtenhorst en Douweler Leide
Zoals vermeld in het vorige bulletin en in de pers te
lezen was, heeft Platform Schalkhaar bezwaar aangete-
kend tegen het bestemmingsplan ‘De Wijtenhorst en
Douweler Leide’. Ook heeft Platform Schalkhaar een
voorlopige voorziening (kort geding) aangevraagd bij
de Raad van State. Aanleiding hiervoor is de verkeers-
afwikkeling van de nieuwbouwwijken, waarbij al het
verkeer van deze nieuwbouw op de toch al te drukke
Oerdijk is aangewezen. Op 4 november 2009 heeft de
Raad van State deze voorlopige voorziening toegekend:
er mag voorlopig niet gebouwd worden. De Raad van
State was er niet van overtuigd dat het bestemmings-
plan voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’, en
heeft hierna inmiddels een onderzoek ingesteld. De
gemeente is, in samenspraak met Platform Schalkhaar,
ondertussen druk bezig met het uitwerken van ver-
keersmaatregelen om het (doorgaande) verkeer in
Schalkhaar te beperken. Daarbij staat ook het aanslui-
ten van De Wijtenhorst op de Nico Bolkesteinlaan weer
ter discussie. Platform Schalkhaar juicht dit toe. Hoe
eerder de verkeersproblematiek in Schalkhaar kan
worden opgelost, hoe eerder er gebouwd kan worden.
Wordt vervolgd!

Verkeersmaatregelen in Schalkhaar
De Oerdijk en de Koningin Wilhelminalaan staan al
lange tijd op de agenda als het gaat over verkeersmaat-

regelen. Op 30 maart 2009 is door Gemeente Deventer
een inloopavond gehouden waarin voorgestelde ver-
keersmaatregelen zijn getoond. Deze druk bezochte
avond heeft de gemeente veel reacties opgeleverd. Het
presenteren van de definitieve plannen aan de
bewoners, laat echter nog op zich wachten. Het
invoeren van een 30 km per uur zone op de Oerdijk en
verkeersmaatregelen op de Koningin Wilhelminalaan
daarmee dus ook. Een lang en vooral langzaam
traject…. 

Koningin Wilhelminalaan

Verbod vrachtverkeer
In het bulletin van oktober melden we nog dat er na
bijna 1,5 jaar nog geen verbodsborden voor doorgaand
vrachtverkeer op de Oerdijk waren geplaatst. Tijdens de
verspreiding van het bulletin, op 16 oktober, werden
dan eindelijk de betreffende borden geplaatst. Zowel
aan de westkant van de Oerdijk bij de rotonde, als aan
de oostkant van de Oerdijk bij de Cröddenbrug zijn door
de gemeente verbodsborden geplaatst. Deze borden
moeten onnodig vrachtverkeer van de Oerdijk weren,
en daarmee de veiligheid en leefbaarheid verhogen.

Cröddenbrug wordt ontlast van vrachtverkeer

Werkgroep 
Platform Schalkhaar Bestemmingsplannen.
In 2009 heeft onze werkgroep Bestemmingsplannen
zich onveranderd ingezet om voor het dorp ongewenste
passages uit het bestemmingsplan “Kom Schalkhaar
2005” te weren. Helaas heeft Gedeputeerde Staten van
Overijssel onze bedenkingen ongegrond verklaard. De
werkgroep heeft het er niet bij laten zitten en zich
gedwongen gevoeld om de bezwaren voor te leggen
aan de Raad van State. Deze procedure loopt op dit
ogenblik nog. 
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BEWAAR DEZE PAGINA!!!

EERSTE HULP BIJ HARTSTILSTAND
BELANGRIJK!!!!
BEL EERST 112 EN GEEF DUIDELIJK DE WOONPLAATS EN HET ADRES OP WAAR DE AMBULANCE MOET KOMEN.
ZEG DUIDELIJK DAT HET OM EEN HARTSTILSTAND GAAT.
PAS DAARNA KUNT U DE HULP INROEPEN VAN ÉÉN VAN DE PERSONEN OP ONDERSTAANDE LIJST.

In Schalkhaar zijn diverse personen in het bezit van een reanimatiediploma en willen hulp verlenen wanneer
dat nodig is. Hieronder vind u een lijst met de namen en adressen. Als u ook een telefoonnummer wil, vraagt u
deze aan de persoon die dichtbij u woont. 
Heeft u óók een reanimatiediploma en wilt u bereikbaar zijn wanneer dat nodig is, neem dan contact op met
Ivon Louvet-Wiggers, Prinses Margrietweg 3  608333

Peter en Ivon Louvet Prinses Margrietweg 3
Mevr. B.Driessen-Overmars Koningin Julianaweg 24
Mevr. Truus de Fooij-Jansen De Haarmansenk 41
Mevr. Riet Nusmeijer Het Koeland 6
Mevr. Wilma Raats-Hagen Het Koeland 49
Mevr. Monique Obdeijn Oerdijk 25
Mevr. Anja Timmerman Oerdijk 45
Mevr. Diepman-Noordman Oerdijk 76a
Mevr. Oosterweghel-Aarnink Oerdijk 81a
Dhr. Kedde Laarmanskamp 20
Dhr. Swartjes Timmermansweg 11
Mevr. W.Bult-Endeman Kolkmansweg 9a
Mevr.Ossewold-Best Bakkerskamp 5
Dhr. Schotman Bakkerskamp 14
Dhr. Harrie ten Wolde Ganzeboomsweg 48
Dhr. H.W.Hulman De Ganzeboom 104
Mevr. Eikelboom-Bolt De Ganzeboom 186
Dhr. Harrrie Visser De Ganzeboom 115
Mevr. Anja Visser De Ganzeboom 115
Dhr. Mario Messina De Ganzeboom 153
Dhr.Gerco Morsink Cavaleriestraat 2
Dhr. Gert Jan van Riel Garderegimentsweg 4
Dhr. Wichink Spanjaardsdijk 66
Dhr. Koldewee Biesterveldsweg 2a

Waar hangen er AED's in Schalkhaar en wanneer kunt u daar terecht?

SV Schalkhaar Horsterhoekweg 9     
ma t/m vr         08.00-12.00 uur
ma t/m vr         19.00-23.00 uur
zat en zon        08.00-18.00 uur

Gezondheidscentrum Pastoorsdijk 10a  
ma t/m vr         08.00-17.00 uur      

Plus supermarkt Pastoorsdijk
ma/ di/ woe     08.30 – 19.00 uur
do/vr 08.30 – 20.00 uur
zat                   08.30 – 18.00 uur

Huize Park Braband Kon.Wilhelminalaan    
7 dagen per week/ 24 uur per dag

Bibliotheek                           Oerdijk 38 ( gaat verhuizen naar de Lindeboom)

Woningstichting De Marken Prinses Beatrixweg 2   
ma/ do            08.00 – 17.00 uur
vr 08.00 – 12.00 uur

lijst bijgewerkt t/m januari 2010.
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In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van
burgemeester en wethouders aan de ontwikkeling van
een strategische langere termijnvisie voor het gebied
Deventer Noordoost gewerkt. Deze strategische langere
termijn visie heeft als doel het inzichtelijk te maken hoe
je – rekening houdend met wat vanuit het gebied kan –
verschillende scenario’s voor het gebied Deventer
Noordoost kunt ontwikkelen en wat hiervan de ruimte-
lijke betekenissen zijn.
De scenario’s geven inzicht in de mogelijkheden van en
consequenties voor het gebied vanuit drie verschillende
invalshoeken. De drie scenario's zijn Deventer Stedelijk,
Sallands Landschappelijk en Innovatief Ruimtelijk. De
visie gaat over de langere termijn na 2015. Er werden
voorafgaand geen criteria opgesteld waaraan getoetst
kon worden.

Het beschouwingsgebied Deventer Noordoost ligt ten
noordoosten van Schalkhaar en de Vijfhoek en strekt
zich globaal uit tot de Zandwetering en Soestwetering.
Het voormalig gebied Linderveld maakt onderdeel uit
van het gebied, evenals Westenberg Buiten, de ontslui-
tingswegen N348 en de Spanjaardsdijk.

Het Platform Schalkhaar heeft deelgenomen aan de
klankbordgroep ten behoeve van deze visie ontwikke-
ling.

In deze klankbordgroep zaten afgevaardigden van 
St. werkgroep Linderverld, Pl. belang Lettele, Bewoners
Vijfhoek, Pl. Belang Averlo-Frieswijk, Bewoners Westen -
berg Buiten en Platform Schalkhaar.

In dit traject heeft de klankbordgroep voor zover
mogelijk meegedacht in de scenario’s die door de
gemeente Deventer zijn neergelegd. Het was een lastig
traject; het was de klankbordgroep niet duidelijk in
hoeverre de benoemde punten werden meegenomen
in de ontwikkeling en ook procesmatig waren er de
nodige opstakels. Uiteindelijk heeft de gang van zaken
ertoe geleid dat de klankbordgroep zich niet meer
serieus genomen voelde en de deelnemers in juni 2009
deze groep hebben ontbonden. Wel zijn de deelnemers
en de gemeente in gesprek gebleven om inhoudelijk
duidelijkheid te krijgen en de lucht te klaren.

Op de Politieke Markt van 23 september stond de visie
opnieuw op de agenda. Op deze avond is ingesproken
door St. werkgroep Linderverld en Pl. belang Lettele en
zijn er kritische vragen gesteld door de raadsleden. Dit
heeft geresulteerd in een “werksessie” op de Politieke
Markt van 11 november. In deze sessie heeft een raads-
delegatie inhoudelijke vragen kunnen stellen aan de
verantwoordelijke wethouder Swart en projectleider
van de visie dhr. Coen Dingemanse. Nadat ook de raads-
leden volledig op de hoogte waren is uiteindelijk op de
Politieke Markt van 2 december 2009 de visie, bestaande
uit de 3 scenario’s en de bijbehorende rapportage
“Richtingen Nota Deventer Noordoost” opnieuw
behandeld. Ondanks tegenstemmen van de fracties
Groen Links, Algemeen Plattelands Belang en de SP, is
deze visie als basis voor toekomstige beleidskeuzes vast-
gesteld.

Platform Schalkhaar bestaat uit een groep enthousiaste
dorpsgenoten die het belangrijk vindt dat Schalkhaar
een goede leefomgeving behoudt en waar nodig moet
verbeteren. Denk hierbij aan goede voorzieningen zoals
winkels, sportgelegenheden en scholen. Ook veiligheid
en goede woonomgeving hebben de volle aandacht.
Platform Schalkhaar is een onafhankelijk intermediair
tussen gemeente en inwoners, aanspreekpunt voor
zaken waarvan u vindt dat deze anders moeten. Alles
dat het algemeen belang van Schalkhaar aangaat,
vinden wij belangrijk en proberen daar binnen de be-
schikbare mogelijkheden en capaciteiten aandacht aan
te besteden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 personen. We
vergaderen ca. 8 keer per jaar en en communiceren
verder per email en telefoon. Naast deze vergaderingen
proberen we zoveel mogelijk in beeld te zijn bij de
politiek en andere gesprekspartners die van invloed zijn
op Schalkhaar.
Om dit alles zo goed mogelijk uit te voeren, zijn wij nog
op zoek naar mede bestuursleden, bij voorkeur
vrouwen, die zich ook belangeloos willen inzetten voor
Schalkhaar. Als u interesse heeft, stuur dan een email
naar info@platformschalkhaar of bel met onze voorzit-
ter, Hans Hilhorst, nummer 0570-510277.

Visie Deventer Noordoost

Platform Schalkhaar zoekt bestuursleden



5

Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!

Naam :..............................................................................................................................................................................................................

Adres :..............................................................................................................................................................................................................

Postcode :..............................................................................................................................................................................................................

Bankrekening :............................................................................................................. 

■■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à € (minimaal € 15) van mijn 
bankrekening af te schrijven.

■■  Ik maak zelf een bedrag van minimaal € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.

Handtekening ................................................................................................. Datum .................................................................................................

Bon uitknippen en opsturen naar: Nico Aardoom, De Ganzeboom 101, 7433 GD  Schalkhaar

✄

Rielerenk-Douwelerkolk 
blijft een Schalkhaars pareltje

De belangrijkste items uit dit Masterplan zijn de volgende:
- Rielerenk-Douwelerkolk blijft zoveel mogelijk in

stand. Het gebied wordt in het Masterplan omschre-
ven als een boeiende lappendeken van bestemmin-
gen met ieder hun eigen verschijningsvorm. Aan
natuur (m.n. de Douwelerkolk) en de weidsheid van
het landschap (Rielerenk) wordt veel waarde gehecht.

- Er blijft een bebouwingsvrije zone tussen Mensinks -
dijkje en de bestaande beplanting van Brinkgreven.
Eventuele toekomstige bebouwing zal plaatsvinden
op het huidige terrein van Brinkgreven; in de
boszoom grenzend aan de Rielerenk). Daar zou een
zgn. gezondheidspark kunnen ontstaan.

- Voor de volkstuinen, die van oorsprong in de
Rielerenk waren gepland, is een andere locatie
gevonden.

- In het Masterplan is gekozen voor een beter toegan-
kelijk maken van het hele plangebied voor fietsers en
wandelaars.

- Er komt een tunnelverbinding tussen Rivierenwijk en
het gebied Rielerenk-Douwelerkolk. De keuze voor
de plek van de tunnel wordt uitgewerkt in een apart
traject, losstaand van dit Masterplan.

Voor dit Masterplan is een inspraakprocedure opgezet
die loopt van 26 januari  tot 3 maart 2010. Op 26 januari
organiseert de gemeente Deventer een inloopavond.
Het plan is ter inzage op de website van de gemeente
Deventer: www.deventer.nl.

Op de bijpraatavond van het Platform Schalkhaar,
dinsdag 16 februari 2010, is het Masterplan Rielerenk-
Douwelerkolk  opgenomen in de agenda. Graag wil de
werkgroep het Masterplan toelichten en verantwoor-
ding afleggen voor haar inbreng.
Ook is er vanaf 19.30uur gelegenheid om het Master -
plan in te zien en de invulling op de kaart te bekijken.

Jan Jeurnink

Platform Schalkhaar bestaat uit: Hans Hilhorst - Voorzitter
Nico Aardoom - Penningmeester
George Gols - Secretaris
Cor-Jan van Silfhout
Mark Stiekema
Wim Kuijper 
en u?????

Wilt u ook per e-mail op de hoogte worden gehouden? 
Stuur dan uw adres naar info@platformschalkhaar.nl

De Platform Schalkhaar werkgroep Rielerenk-Douweler kolk is de afgelopen periode betrokken geweest bij de in-
richting van het gebied Rielerenk-Douwelerkolk. Floris Schermer en Jan Jeurnink waren de Schalkhaarse verte-
genwoordigers in de zgn. Klankbordgroep. Burgemeester en wethouders  van de gemeente Deventer hebben
eind 2009 een concept Masterplan gepresenteerd. 

TOT ZIENS OP DE BIJPRAATAVOND! 16 februari, 19.30u, in de vernieuwde De Lindeboom!
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